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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penghindaran pajak dan 

corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas 

sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan manufaktur subsektor industry 

barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Berdasarkan pengujian 

dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Penghindaran pajak yang diproksikan dengan effective tax rate (ETR) 

memiliki         -2,161 <        -1,985 dengan tingkat signifikan sebesar 

0,033 yang berada lebih rendah pada   = 0,05. Hasil tersebut berhasil 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini mendukung H1 yang menyatakan bahwa penghindaran pajak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

2. Corporate social responsibility yang diproksikan menggunakan perhitungan 

indeks memiliki         5,294 >        1,985 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,000 yang berada lebih rendah pada   = 0,05. Hasil tersebut berhasil 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini mendukung H2 yang menyatakan bahwa corporate social 

responsibility berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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3. Profitabilitas sebagai variabel pemoderasi yang diproksikan dengan return on 

equity (ROE) memiliki         -5,430 <         -1,985 dengan tingkat 

signifikan 0,000 yang berada lebih rendah pada   = 0,05. Hasil tersebut 

berhasil membuktikan bahwa profitabilitas dapat memperkuat pengaruh 

antara penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Hal ini mendukung H3 

yang menyatakan bahwa profitabilitas dapat memoderasi pengaruh 

penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. 

4. Profitabilitas sebagai variabel pemoderasi yang diproksikan dengan return on 

equity (ROE) memiliki         0,003 <         1,985 dengan tingkat signifikan 

0,998 yang berada lebih besar pada   = 0,05. Hasil tersebut tidak berhasil 

membuktikan bahwa profitabilitas dapat memperkuat pengaruh antara 

corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Hal ini tidak 

mendukung H4 yang menyatakan bahwa profitabilitas dapat memoderasi 

pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. 

5. Hasil koefisien determinasi diperoleh R square 0,239 atau 23,9%. Hasil ini 

menunjukkan kontribusi variabel penghindaran pajak dan corporate social 

responsibility terhadap nilai perusahaan sebesar 23,9%. Sedangkan sisanya 

sebesar 76,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Dan hasil koefisien determinasi dengan variabel pemoderasi 

diperoleh R square 0,437 atau 43,7%. Hasil ini menunjukkan bahwa besar 

pengaruh variabel penghindaran pajak dan corporate social responsibility 

terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi 
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sebesar 43,7%. Sedangkan sisanya sebesar 56,3% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi 

hasil penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Periode waktu penelitian tergolong pendek, yaitu dari tahun 2012-2016 

2. Banyak perusahaan yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini, namun 

peneliti hanya menganalisis perusahaan manufaktur subsektor industri barang 

konsumsi saja. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan penghindaran pajak dan corporate social 

responsibility sebagai variabel bebas dalam pengaruhnya terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Dalam penelitian ini proksi ROE untuk menunjukkan profitabilitas sebagai 

variabel pemoderasi hubungan antara CSR dan nilai perusahaan tidak 

terbukti. 

5. Subyektif dalam menilai luas pengungkapan. Hal ini terjadi karena setiap 

pembaca melihat pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang 

diungkapkan perusahaan dari sudut pandang yang berbeda-beda. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan dan 

keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui 

hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu: 
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1. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi manajemen 

perusahaan dalam membuat kebijakan dan menjadi informasi yang dapat 

membantu manajemen dalam memberikan keputusan mengenai penerapan 

nilai perusahaan. Praktik peningkatan nilai perusahaan yang dilakukan dalam 

sebuah perusahaan mampu memberikan keuntungan tertentu bagi perusahaan 

tersebut. Perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak dalam 

jangka waktu yang lama dan dengan cara yang benar sehingga dapat 

mengurangi beban pajak dan dapat mengefesiensikan laba perusahaan. 

Sedangkan dari tanggungjawab sosial perusahaan kepada para stakeholder 

yang positif akan meningkatkan eksistensinya di dunia bisnis dan 

keberlanjutan perusahaan yang nantinya juga akan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

2. Bagi Investor, dengan adanya penelitian ini maka investor bisa lebih selektif 

lagi dalam memilih perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi. 

Investor dapat menyetujui tindakan penghindaran pajak ketika keuntungan 

atau benefit yang akan diterima atas imbal jasa aktivitas tersebut masih lebih 

tinggi dibanding dengan biaya yang dikeluarkan dan para investor juga harus 

memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat 

sehingga daya beli konsumen terhadap perusahaan terus meningkat. Hal ini 

perlu dipertimbangkan agar pihak investor dalam melakukan investasi dapat 

menerima return yang baik. Dengan demikian, investor memiliki 

pertimbangan yang baik untuk keputusan berinvestasi. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya, peneliti yang khususnya berminat meneliti 

pengaruh penghindaran pajak dan corporate social responsibility terhadap 

nilai perusahaan, disarankan agar memperluas sampel perusahaan yang 

mencakup semua jenis perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini hanya menggunakan variabel penghindaran pajak dan corporate 

social responsibility untuk mengetahui pengaruhnya terhadap nilai 

perusahaan. Disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk meneliti variabel 

lainnya yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap nilai perusahaan. 


